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Få på deg støvlene – kom 

deg ut og jobb i det levde 

livet!

Knut Michelsen

Kommuneoverlege i Moss LAR 2010Moss kommune

 Jeg snakker stort 
sett om tilbud til 
mennesker med 
alvorlige mentale 
sykdommer

 Jesaja 5.21

Ve dem som er vise 

i egne øyne
og kloke i egne 
tanker!
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 Å bli behandlet med respekt og verdighet

 Mer tilpassede tjenester inkludert 24-timers 
tilgjengelighet ved kriser

 Alternativer til sykehus, ofte bare noen å 
snakke med

 Hjelp med bolig, arbeid og hjelp til 
livsopphold

 Bedre informasjon, særlig om 
medikamentene de bruker

 Støtte til pårørende

◙ 24 timers tilgjengelighet til tjenestene ved kriser

◙ “Pusterom”, avlastning

◙ Aktivitet på dagtid med fokus på arbeid

◙ Spesialtilbud til storforbrukere av 

sykehustjenester

◙ Bedre informasjon om tjenestene, rettigheter,                                                              

aktuell behandling  og  hvor man kan klage  
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 Hjelpende relasjoner  21%

 Holdninger hos de ansatte  20%

 Tilgjengeligheten fra de ansatte 18%

 Uspesifikk hjelp      17%

 Noen å prate med    14%

 Rekreasjon         11%

 Problemløsning 9%

(McGrew, Wilson, & Bond 1996)

 Sykepleierne har 

lange tradisjoner i 

hjemmesykepleien

 Kommunale rus- og 

psykiatritjenester

 Frivillige 

organisasjoner

 Leger i 

allmennpraksis

1 Ja

2 Nei, aldri

3 Bare hos utvalgte 
pasientgrupper (f eks 
eldre og skrøpelige, 
demente, palliative 
pasienter osv)
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 Sykehus/spesialist-
helsetjenesten har 
liten tradisjon for å 
arbeide ute

 Men gode 
forandringer er i 
gang ved 
”ambulante team” 
innenfor psykiatri, 
rehabilitering og 
palliasjon

 Innbyggere som  har vansker 
med å få, og bevare, 
kontakt med 
hjelpeapparatet

› Hyppige innleggelser

› Bruk av tvang 

 Innbyggere med alvorlige 
og langvarige  mentale 
problemer

 Komplekse behov og ofte 
problemer med rus 
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Kartlegging mosseregionen 2005 Knut Michelsen

38

24

33

6

62

27

62

Tilleggsproblemer -
schizofreni

Mer enn 2 innleggelser

Rusproblemer

Boligproblemer

Kriminalitet

Egenomsorg

Unndrar seg behandling

Problemer 
familie/nettverk

N 90

◙ Fokus på god kontakt med den syke, på                                    
dennes premisser

◙ Tilgjengelig hele uken, også på kveldstid

◙ Tjenesten skal gis oppsøkende, utenfor 
kontoret

◙ “Pågående “ kontakt (Assertive outreach)

◙ Teamansvar for å kunne arbeide med alle 
basale   behov

◙ Det primære målet er å bedre brukerens 
funksjonsevne
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Vernepleier

Sosionom

LederPsykolog

Sekretær

Psykiater
Sykepleier

 Den syke kan få de fleste behov dekket 

på samme sted 

 Enklere samhandling, også over 

forvaltningsgrensen

 Alle har mulighet til å lære av hverandre 

og øke sin kompetanse

 Innsatsen blir mer effektiv og fleksibel, 

øket trygghet for brukere og ansatte

 Bedre arbeidsmiljø, mindre sykefravær
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 God ledelse viktigst 

for å få effektive, 

trygge og 

samhandlende 

team!

› Teamets moral

› Konflikter

› Produktivitet

› Trofasthet mot faglig 

innhold og mål

God leder ???????

Overordnede avtaler

Lokale avtaler
Alle kommunene

Divisjon psykisk helsevern 

En eller flere bydeler/kommuner
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 Gjensidig kompetanseoppbygging 

gjennom tett og pasientnært samarbeid 

mellom kommunene og 

spesialisthelsetjenesten

 Kommunene, SMP og DPS jobber i den 

samme populasjonen og alle barrierer 

bør brytes

 Samarbeidet på tvers må bli bedre fordi

› Det har vært en svær øking av kommunale 

rus- og psykiatri- tjenester de senere år

› Dette krever mer direkte samarbeid med 

spesialisttjenesten

 Mer ”kunnskapsbasert” behandling, 

samhandling og organisering

 Klarere retningslinjer for behandlingen
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 Kommunen bør gi alle 
basistjenester
› Helse
› Arbeid
› Bolig
› Sosial støtte

 Staten støtter 
kommunen
› Medisin/psykologi/

behandling

 Alltid sammen med 
oss i kommunen og i 
den sykes miljø
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 Evidence based medicin, vitenskapsbasert medisin
› Forskning på forskning

 Kunnskapsbasert praksis er mer enn forskning

› Basert på klinisk erfaring

› Basert på kultur

 Hvilken behandling er best

 Hvordan kan behandlingen best leveres 
(organisering)

 Der det er sterke bevis som favoriserer noen 
behandlinger må man ha sterke grunner for ikke å 
gi disse til sine pasienter

http://www.mrw.interscience.wiley.com/cochrane/
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http://www.campbellcollaboration.org/
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Lise 19 år:
Etter en tids feber 

og slapphet 

voksende kul på 

halsen.

D: Lymfekreft

Uten behandling 

svært dårlig 

prognose

Stine 19 år:
Har forandret seg 

veldig det siste året. 

Sluttet på skolen, 

isolerer seg på sitt 

rom hjemme. 

D: schizofreni

Uten behandling 

svært dårlig 

prognose

 Lise får rask og intensiv 
behandling
› Basert på forskning

› Lik behandling i hele landet

› Intensivt internasjonalt 
forskningssamarbeied

› >95% overlevelse

 Stine får rask og intensiv 
behandling ?
› Basert på forskning ?

› Lik behandling i hele landet ?

› Intensivt internasjonalt 
forskningssamarbeid?

› >95% overlevelse?

 Bolig: verdighet og trygghet

 Arbeid: status og sosial sikkerhet

 Helse: styrke og uavhengighet

 Sosiale nettverk: kjærlighet, vennskap, 

tilhørighet

Troen på at svært mange “kommer seg” 
må være grunnlaget for alt psykisk 

helsearbeid
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Aktivt 

oppsøkende  

behandlings-

team

 1:10 bemanning
 Oppsøkende, ikke 

kontorbasert
 Tverrfaglig

› Psykiater

› Psykolog

› Sykepleier

› Sosionom

› Andre

 Teambasert
 Langvarig
 Alle følges opp hvor 

de enn måtte befinne 
seg

 Hver ansatt 20 besøk hos pasientene per 

uke

 Hver pasient i snitt 2 besøk per uke. Men 

noen hver dag over perioder, noen hver 

annen uke eller sjeldnere

 Teamet skal levere kunnskapsbasert 

behandling og rehabilitering

 Teamets produksjon måles ved ”fidelity” 

kontroller
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 For mange alvorlig syke faller utenfor da 
kontorbasert praksis eller senger er de eneste 
alternativene

 For mye bruk av tvang

 ACT vil tvinge frem oppsøkende behandling og 
synliggjøre nytten

 For lite tett samarbeid rundt pasienten mellom 
kommune- og spesialistpsykiatrien

 For lite kunnskapsbasert psykiatri

 For lite rehabilitering og tverrfaglighet

 Modellen spres nå til hele landet

 Og derved forhåpentligvis også tankene 

om

Oppsøkende virksomhet

Tverrfaglige team

Arbeide på tvers

Arbeide kunnskapsbasert

 Og, ACT er sannsynligvis også den beste 

DD-behandlingen
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 Men vi må, sammen med våre pasienter, 
fortsatt lese, studere, forske og prøve ut nye 
behandlings- og organisasjonsmodeller 

 Og vi må tenke mye mer på barn og 
ungdom

 Og hva med rusomsorgen, er den 

medikalisert, privatisert og defragmentert?

 Kanskje gjelder det jeg har snakket om 
likevel også rusomsorgen?
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Kunnskap skal styra 

Riki og Land, 

og Yrkje skal Baaten 

bera, 

og Ingen maa vera 

ein Styrismann, 

som ikki ein Mann kan 

vera. 

Ivar Aasen om kunnskap, fag og ledelse


